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Vår referens: Robert Hindorff 070-4711430

Datum: 2021-06-15

Michele Hunter
Sockenvägen 461
122 63 Enskede

Projekt: Michele Hunter
Beskrivning Antal Enhet À-pris Belopp (SEK)

Omläggning av tak enligt "utförande" längre ner i offerten:
arbete på plats som kan ge ROT-avdrag (förutsatt att kund
har möjlighet att nyttja ROT)*

1,00 h 143 437,50 143 437,50

material, resor, sophantering, byggställning mm som ej kan
ge ROT-avdrag

1,00 st 47 812,50 47 812,50

*30% ROT-avdrag inkl. moms -43 031,00
Totalt inkl. moms 148 219,00



 

 

 

 
 
Med vänliga hälsningar
 
 
Robert Hindorff
 
Mobil: 070-4711430
E-post: robert@takentreprenad.com
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Acceptera offert

Ort: ....................................................................

Datum: ...............................................................

............................................................................

Undertecknad offert mailas till robert@takentreprenad.com
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Förutsättningar & villkor
Offertens giltighetstid

Offertens giltighetstid gäller 30 dagar från ovanstående datum.

Betalvillkor

Efter slutförd entreprenad gäller 10 dagars betalningsvillkor.

Ändrings- och tilläggsarbeten

Ändrings- och tilläggsarbeten debiteras med 562,50 SEK inkl. moms per timme.

ROT

För fullständig information om hur ROT-avdraget fungerar hänvisar vi till Skatteverkets hemsida www.skv.se.

Personuppgifter

Vid godkännande av denna offert accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig som

kund. Den information vi behandlar för er är information som berörs och är nödvändig för byggprojektens administration. Personuppgifterna

lagras och hanteras i projektverktyget Bygglet som har tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda hanteringen av

Personuppgifter och lever upp till de krav som ställs enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vi kommer om ni begär det att radera eller anonymisera och oavsett anledning därtill, inklusive att radera samtliga kopior som inte enligt GDPR

måste sparas. Vi kommer inte att överföra Personuppgifter till land utanför EU/ESS.

Utförande

1. Montering av ställning/torn/fallskydd enligt lag.

2. Rivning av tegel, läkt, papp och övriga detaljer på taket som skall bytas ut enligt punkter nedan

3. Noggrann kontroll av råspont och övriga detaljer. Ev råsponsbyte tillkommer som ÄTA efter OK från kund.

4. Montering av nya krok, hängrännor samt stuprör i lackerad plåt. Dimension 125mm ränna och 90mm stuprör. Inklusive alla tillhörande

detaljer som rännkrokar, svep osv

5. Montering av fotplåt i lackerad plåt

6. Underbeslag sätts nytt på genomföringar och hinder

7. Ny pappning (Mataki MB380). Papp infästes med cc 8cm mellanrum och spikas "dold". Pappen klistras vid fotplåten. Vid pappskarvar

snedskärs papp och klistras med överlapp på 15cm.

8. Montering av ny nockbräda eller anpassning av befintlig om denna är i bra skick

9. Montering av ny avloppsavluftning/hålpanna med anslutning på vind alt plåtstos beroende på vad som blir lämpligast

10. Läkt med storlek enl tegelleverantörs anvisningar (25x36-38mm) fästes på taket med 3-tumsspik,

11. Överbeslag på skorsten byts ej men skrapas och målas

12. Montering av mögelstoppers, 2st per takfall

13. Montering av plattform vid skorsten

14. Montering av ny taklucka

15. Montering av nya vinkelrännor/ränndalar

16. Montering av nytt nederbeslag på skorsten

17. Nocktätning monteras på nockbräda innan montering av nockpannor

18. Montering av fågelband
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19. Vid läggning av takpannor (Monier/Jönåker "Elegant"  ytbehandlad betongpanna) spikas dessa vid hinder samt 2st rader längs sidor

samt takfot/nock.

20. Vindskivor i trä behålls och målas samt får nya vattbrädebeslag/vindskiveplåtar lika befintliga

21. Montering av nya ståndplåtar på takkuporna

22. Montering av snörasskydd mot gatsidan

23. -

24. Alla leveranser , material, arbete och sophantering ingår (gäller ej vid ev extrabeställningar)

25. Garanti: 10år på arbete och 10-30år på material enligt leverantörs villkor

26. Entreprenadtid: ca 2v från startdatum förutsatt att materiel finns att få tag på hos leverantör.

27. Fotodokumentation sammanställs och sparas i vårt affärssystem. Dessa foton får kund om så önskas när projektet är klart, men har även

tillgång till foton framöver om detta behövs vid t ex en husförsäljning.

28. På Stockholms TakEntreprenad AB arbetar endast våra egna anställda och dessa går under korrekta kollektivavtal. Vi har eget

plåtslageri och därför tillverka plåtdetaljer som är unika för just ert tak.

29. Vi har ansvarsförsäkring via IF Skadeförsäkring

30. Referenser: Ulf Sebenius (Granngårdsvägen 5 Stuvsta 070-2240858). Erica Norman (Herserudsvägen 58 Lidingö) 070-717-4211.

Gabriella (Höguddsvägen 34 Lidingö) 070-7998171


